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  Město Kojetín 
Rada města 
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín 

 

Č. j. MK 2355/2019 – ST/Dan 
Spis č. 1437/2018 

 
 

USNESENÍ 
ze 6. schůze Rady města Kojetína, 

konané dne 27. února 2019, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti 
Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 

 

1. Plnění usnesení Rady města Kojetína 

(tisk R/87) 

 

Usn. č. R 126/02-19 

Rada města po projednání 

bere na vědomí 

plnění usnesení Rady města Kojetína k 27.02.2019. 

 

2. Změna schváleného rozpočtu – rozpočtové opatření č. 2/2019  

(tisk R/88) 

 

Usn. č. R 127/02-19 

Rada města po projednání 

schvaluje 
rozpočtové opatření č. 2/2019 dle přílohy a důvodové zprávy tisku R/88, kterým dochází pouze 
k přesunům v rámci schváleného rozpočtu a nenavyšují se celkové příjmy ani výdaje rozpočtu. 

 

3. Souhlas s přijetím finančního daru – Dům dětí a mládeže Kojetín, p.o. 

(tisk R/89) 

 

Usn. č. R 128/02-19 

Rada města po projednání 

souhlasí 

s přijetím účelově určeného finančního daru od Sportovního klubu RELAX Olomouc, z. s., 
Zákostelí 84, Náměšť na Hané, Domem dětí a mládeže Kojetín, p.o., na částečné pokrytí 
nákladů, spojených s pořádáním sportovní akce – běhu pro veřejnost „Hanácká kojetínská 
desítka“ v celkové výši 7 000 Kč. 

 

4. Nakládání s majetkem města – pronájmy 

(tisk R/90) 

 

Usn. č. R 129/02-19 

Rada města po projednání 
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schvaluje 

pacht části pozemku parc. č. 204/1, ostatní plocha, o výměře cca 49 m2, části pozemku parc. 
č. 204/2, ostatní plocha, o výměře cca 20 m2, a části pozemku parc. č. 211/5, ostatní plocha, 
o výměře cca 11 m2, tj. celkem cca  80 m2, v k.ú. Kojetín, na ulici Sladovní, ZKK…, za 
podmínek pachtu na dobu neurčitou, s účinností ode dne předání předmětu pachtu pachtýři, 
výši pachtovného 6 Kč/m2/rok, za účelem využití jako zahrádka pro pěstování zeleniny a 
květin.  

 

Usn. č. R 130/02-19 

Rada města po projednání 

schvaluje 

zveřejnění záměru pachtu pozemku parc. č. 4452/1, vodní plocha, o výměře 83 683 m2,  v k.ú. 
Kojetín, na kterém se nachází stavba rybníka Na Hrází ve vlastnictví žadatele, společnosti  
Rybářství Přerov, a.s., Gen. Štefánika 5, 750 02 Přerov, IČ:47675756, za podmínek pachtu na 
dobu neurčitou, s účinností od 01.05.2019, výši pachtovného 4 413 Kč/ha/rok, za účelem 
provozování rybnikářství dle § 2 zák. č. 99/2004 Sb., zákona o rybářství, ve znění pozdějších 
předpisů.  

 

Usn. č. R 131/02-19 

Rada města po projednání 

schvaluje 

uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 4-2011, na poskytování úklidových služeb v budově 
Radnice, ze dne 08.03.2011, ve znění pozdějších dodatků, mezi Městem Kojetín, Masarykovo 
náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako objednatelem, a společností Technis Kojetín, spol. 
s r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín, Kojetín I-Město, jako zhotovitelem, kterým dojde ke změně 
rozsahu služeb a výše ceny za poskytované služby, ve znění dle přílohy č. 3 tisku R/708. 

 

Usn. č. R 132/02-19 

Rada města po projednání 

schvaluje 

uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 4-2012, na poskytování úklidových služeb, ze dne 
09.02.2012, ve znění pozdějších dodatků, mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 
Kojetín, Kojetín I – Město, jako objednatelem, a společností Technis Kojetín, spol. s r.o., 
Padlých hrdinů 638, Kojetín, Kojetín I-Město, jako zhotovitelem, kterým dojde ke změně 
rozsahu služeb a výše ceny za poskytované služby, ve znění dle přílohy č. 4 tisku R/708. 

 

Usn. č. R 133/02-19 

Rada města po projednání 

schvaluje  

zveřejnění záměru pronájmu parkovacího místa č. 15 v garážovém stání domu na ulici 
Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I-Město, nájemci bytu č. E2 v domě na ulici Sladovní 1309, 
Kojetín, Kojetín I-Město, za podmínek nájmu na dobu neurčitou, výši měsíčního nájemného 
513 Kč + DPH v platné základní sazbě při parkování jednoho provozuschopného vozidla a 
761 Kč + DPH v platné základní sazbě při parkování dvou vozidel na tomto parkovacím místě, 
a za podmínky, že vozidlo nesmí mít instalováno LPG nebo CNG. 

 

Usn. č. R 134/02-19 

Rada města po projednání 



   3/11 

schvaluje 

pronájem parkovacího místa č. 5 v garážovém stání domu na ulici Sladovní 1309, Kojetín, 
Kojetín I-Město, nájemci bytu č. A5 OF…, za podmínek nájmu na dobu neurčitou, výši 
měsíčního nájemného 513 Kč + DPH v platné základní sazbě a parkování jednoho 
provozuschopného vozidla, a za podmínky, že vozidlo nesmí mít instalováno LPG nebo CNG. 

 

Usn. č. R 135/02-19 

Rada města po projednání 

schvaluje 

uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu ze dne 30.07.2012, ve znění pozdějších dodatků 
a změn, mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako 
pronajímatelem, a RZ…, jako nájemcem, z důvodu změny v uzavřené nájemní smlouvě dle 
důvodové zprávy tisku R/90. 

 

Usn. č. R 136/02-19 

Rada města po projednání 

schvaluje 

uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu parkovacího místa ze dne 31.12.2014, ve znění 
pozdějších dodatků a změn, mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-
Město, jako pronajímatelem, a JI…, jako nájemcem, z důvodu změny v uzavřené nájemní 
smlouvě dle důvodové zprávy tisku R/90. 

 

Usn. č. R 137/02-19 

Rada města po projednání 

schvaluje 

zveřejnění záměru změny Smlouvy o nájmu parkovacího místa ze dne 01.04.2016, ve znění 
pozdějších změn, se stávajícím nájemcem parkovacího místa č. 27 v garážovém stání domu 
na ulici Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I-Město. Změnou smlouvy by mělo dojít ke změně v 
účelu užívání předmětu smlouvy, kdy parkovací místo bude užíváno k parkování dvou 
motorových vozidel v provozuschopném stavu, a která nemají instalováno LPG nebo CNG, a 
ve výši nájemného, kdy nová výše měsíčního nájemného by měla činit 812 Kč + DPH v platné 
základní sazbě. 

 

Usn. č. R 138/02-19 

Rada města po projednání 

schvaluje 

zveřejnění záměru změny Smlouvy o nájmu ze dne 01.12.2013, ve znění pozdějších změn, se 
stávajícím nájemcem parkovacího místa č. 32 v garážovém stání domu na ulici Sladovní 1309, 
Kojetín, Kojetín I – Město. Změnou smlouvy by mělo dojít ke změně v účelu užívání předmětu 
smlouvy, kdy parkovací místo bude užíváno k parkování dvou motorových vozidel 
v provozuschopném stavu, a která nemají instalováno LPG nebo CNG, a ve výši nájemného, 
kdy nová výše měsíčního nájemného by měla činit 812 Kč + DPH v platné základní sazbě. 

 

Usn. č. R 139/02-19 

Rada města po projednání 

schvaluje 

zveřejnění záměru změny Smlouvy o nájmu ze dne 30.04.2012, ve znění pozdějších změn, se 
stávajícím nájemcem parkovacího místa č. 29 v garážovém stání domu na ulici Sladovní 1309, 
Kojetín, Kojetín I-Město. Změnou smlouvy by mělo dojít ke změně v účelu užívání předmětu 
smlouvy, kdy parkovací místo bude užíváno k parkování dvou motorových vozidel 
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v provozuschopném stavu, a která nemají instalováno LPG nebo CNG, a ve výši nájemného, 
kdy nová výše měsíčního nájemného by měla činit 761 Kč + DPH v platné základní sazbě. 

 

Usn. č. R 140/02-19 

Rada města po projednání 

schvaluje 

zveřejnění záměru změny Smlouvy o nájmu ze dne 30.12.2013, ve znění pozdějších změn, se 
stávajícím nájemcem parkovacího místa č. 3 v garážovém stání domu na ulici Sladovní 1309, 
Kojetín, Kojetín I-Město. Změnou smlouvy by mělo dojít ke změně v účelu užívání předmětu 
smlouvy, kdy parkovací místo bude užíváno k parkování dvou motorových vozidel 
v provozuschopném stavu, a která nemají instalováno LPG nebo CNG, a ve výši nájemného, 
kdy nová výše měsíčního nájemného by měla činit 761 Kč + DPH v platné základní sazbě. 

 

Usn. č. R 141/02-19 

Rada města po projednání 

schvaluje 

ukončení nájmu parkovacího místa č. 2 v garážovém stání domu na ulici Sladovní 1309, 
Kojetín, Kojetín I-Město, ze Smlouvy o nájmu ze dne 01.11.2013, ve znění pozdějších změn, 
uzavřené mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako 
pronajímatelem, a MS…, výpovědí ze strany pronajímatele, s výpovědní dobou v délce 
jednoho měsíce ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně, dle důvodové zprávy R/90. 

 

Usn. č. R 142/02-19 

Rada města po projednání 

schvaluje 

zveřejnění záměru pronájmu parkovacího místa č. 2 v garážovém stání domu na ulici Sladovní 
1309, Kojetín, Kojetín I – Město, nájemci bytu č. C6 v domě na ulici Sladovní 1309, Kojetín, 
Kojetín I – Město, za podmínek nájmu na dobu neurčitou, výši měsíčního nájemného 513 Kč 
+ DPH v platné základní sazbě při parkování jednoho provozuschopného vozidla a 761 Kč + 
DPH v platné základní sazbě při parkování dvou vozidel v provozuschopném stavu na tomto 
parkovacím místě, a za podmínky, že vozidlo nesmí mít instalováno LPG nebo CNG.  

 

Usn. č. R 143/02-19 

Rada města po projednání 

schvaluje 

ukončení nájmu parkovacího místa č. 12 v garážovém stání domu na ulici Sladovní 1309, 
Kojetín, Kojetín I-Město, ze Smlouvy o nájmu parkovacího místa ze dne 11.12.2017, ve znění 
pozdějších změn, uzavřené mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-
Město, jako pronajímatelem, a EP…, dohodou k 02.04.2019. 

 

Usn. č. R 144/02-19 

Rada města po projednání 

schvaluje 

uzavření Smlouvy o výpůjčce nemovité věci mezi Českou republikou - Úřadem pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, 
IČ:69797111, jako půjčitelem, a Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-
Město, jako vypůjčitelem, na výpůjčku nemovité věci – pozemku parc. č. 7187, ostatní plocha, 
v k.ú. Kojetín, za podmínek výpůjčky na dobu určitou od 01.03.2019 do doby převodu 
vypůjčené nemovité věci na nového nabyvatele, nejdéle do 28.02.2027, ve znění dle přílohy 
č. 11 tisku R/90. 
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Usn. č. R 145/02-19 

Rada města po projednání 

schvaluje 

ukončení pachtu pozemku parc. č. 4235/1, orná půda, o výměře 239 m2, v k.ú. Kojetín, ze 
Smlouvy o dočasném užívání pozemku uzavřené mezi Městem Kojetín, Masarykovo náměstí 
20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako pronajímatelem, a DH…, jako nájemcem, výpovědí ze strany 
pronajímatele k datu 31.10.2019. 

 

Usn. č. R 146/02-19 

Rada města po projednání 

schvaluje 

ukončení pachtu pozemku parc. č. 4234/2, ostatní plocha, o výměře 362 m2, v k.ú. Kojetín, ze 
Smlouvy o dočasném užívání pozemku uzavřené dne 04.01.1996 mezi Městem Kojetín, 
Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako pronajímatelem, a LŠ…, jako 
nájemcem, výpovědí ze strany pronajímatele k datu 31.10.2019. 

 

5. Bytové záležitosti 

(tisk R/91) 

 

Usn. č. R 147/02-19 

Rada města po projednání 

schvaluje 

nájem obecního bytu č. B7, vel. 3+kk, na ulici Sladovní 1309, Kojetín, Kojetín I-Město, 
žadatelům o nájem obecního bytu v pořadí: 
1. VP…, 
2. JŽ…, 
3. ČH…, 
za podmínek nájmu na dobu určitou 1 rok, výši smluvního měsíčního nájemného 46,12 Kč/m2 
+ úhrada za zařizovací předměty + zálohy na služby s nájmem spojené, výše jistoty bude 
stanovena pronajímatelem v souladu s ustanovením § 2254 Zák. č. 89/2012, občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a Zásadami pro poskytování nájmu bytů, které jsou 
v majetku Města Kojetína.  

 

Usn. č. R 148/02-19 

Rada města po projednání 

schvaluje 

nájem obecního bytu č. 14, vel. 1+0, v DPS na nám. Dr. E. Beneše 3, Kojetín, Kojetín I-Město, 
žadatelům o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou v pořadí: 

1. FM…, 
2. JD…, 

za podmínek nájmu na dobu určitou 1 roku, výši smluvního měsíčního nájemného 35,00 Kč/m2 
+ úhrada za zařizovací předměty + zálohy na služby s nájmem spojené, výše jistoty bude 
stanovena pronajímatelem v souladu s ustanovením § 2254 Zák. č. 89/2012, občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a Zásadami pro poskytování nájmu bytů v domech 
s pečovatelskou službou, které jsou v majetku Města Kojetína.  

 

Usn. č. R 149/02-19 

Rada města po projednání 
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schvaluje 

nájem obecního bytu č. 5, vel. 1+0, v DPS na nám. Dr. E. Beneše 3, Kojetín, Kojetín I-Město, 
žadatelům o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou v pořadí: 
1. MD…, 
2. EW…, 
3. VP…, 
za podmínek nájmu na dobu určitou 1 roku, výši smluvního měsíčního nájemného 35,00 Kč/m2 
+ úhrada za zařizovací předměty + zálohy na služby s nájmem spojené, výše jistoty bude 
stanovena pronajímatelem v souladu s ustanovením § 2254 Zák. č. 89/2012, občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a Zásadami pro poskytování nájmu bytů v domech 
s pečovatelskou službou, které jsou v majetku Města Kojetína.  

 

Usn. č. R 150/02-19 

Rada města po projednání 

schvaluje 

nájem obecního bytu č. 2/5, vel. 1+0, v DPS na ulici 6. května 1160, Kojetín, Kojetín I-Město, 
žadatelům o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou v pořadí: 
1. MV…, 
2. JV…, 
za podmínek nájmu na dobu určitou 1 roku, výši smluvního měsíčního nájemného 35,00 Kč/m2 
+ úhrada za zařizovací předměty + zálohy na služby s nájmem spojené, výše jistoty bude 
stanovena pronajímatelem v souladu s ustanovením § 2254 Zák. č. 89/2012, občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a Zásadami pro poskytování nájmu bytů v domech 
s pečovatelskou službou, které jsou v majetku Města Kojetína. 
 

Usn. č. R 151/02-19 

Rada města po projednání 

schvaluje 

ukončení nájmu bytu č. 32, vel. 1+1, v DPS na ulici Jana Peštuky 1322, Kojetín, Kojetín I-
Město, ze Smlouvy o nájmu bytu uzavřené dne 21.03.2011 mezi Městem Kojetín, Masarykovo 
náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako pronajímatelem, a OO…, jako nájemcem, ve znění 
pozdějších dodatků, dohodou k 28.02.2019. 

 

6. Nakládání s majetkem města 

(tisk R/92) 

 

Usn. č. R 152/02-19 

Rada města po projednání 

souhlasí  
s prodejem části pozemku p.č. 204/1 ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře cca 40m2, 
v katastrálním území a obci Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 10001, vedeném u 
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov,  z vlastnictví Města 
Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, do podílového spoluvlastnictví dále 
uvedených nabyvatelů, a to  za kupní cenu 300,-Kč/m2 vč. DPH a za podmínky úhrady 
veškerých nákladů  s převodem  spojených kupujícími – geometrický plán, právní služby a 
správní poplatek při  vkladu práva do KN a dále za podmínky, že nabyvatelé nebudou mít vůči 
městu Kojetín žádné neuhrazené závazky po splatnosti.  
Nabyvatelé a spoluvlastnický podíl na nabývaném pozemku:   

• BM… - id 7710/259517 

• BT… - id 7623/259517 

• SJM BH a BB… - id 6007/259517 

• MCP DXC a NTA… - id   6017/259517 
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• EP… - id 7681/259517 

• SJM JV a JD… - id 6017/259517 

• SJM JR a JJ… - id 7710/259517 

• SJM KM a KK… - id  7792/259517 

• SJM KZ a KV… - id  7710/259517 

• KL… - id 5982/259517 

• KA… - id 7802/259517 

• SJM KV a KA…- id 7802/259517 

• SJM LS a LJ… - id  8023/259517 

• SJM LA a LL… - id 6007/259517 

• SJM MJ a MM… - id 7768/259517 

• SJM MJ a MJ… - id 6007/259517 

• ME… - id 5972/259517 

• SJM MD a ML… - id 7710/259517 

• SJM NZ a NE… - id  8023/259517 

• SJM OL a OA… - id  7822/259517 

• PZ… - id 6007/259517 

• SJM PA a PM… - id 8108/259517 

• SJM PP a PA…- id 8023/259517 

• SJM RJ a RA… - id 6007/259517 

• RK… - id 7710/259517 

• SJM SJ a SL… - id 7822/259517 

• Stavební bytové družstvo Kojetín, Družstevní 383, Kojetín, Kojetín I-Město - id  
31504/259517 

• ŠJ… - id  6007/259517 

• SJM TA a TH… - id 7710/259517  

• TL… - id 6017/259517 

• VM… - id 7700/259517 

• VJ… - id  7710/259517 

• SJM ZZ a ZD… -  id 6007/259517,  

předloží 

k projednání zastupitelstvu města 04/2019. 

 

Usn. č. R 153/02-19 

Rada města po projednání 

souhlasí  

se zveřejněním záměru prodeje pozemku p.č. 4235/1 orná půda o výměře  239m2, ve 
vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, v katastrálním 
území Kojetín, zapsaném na listu vlastnictví č. 10001, vedeném u Katastrálního úřadu pro 
Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, zájemci o koupi, za cenu nejvyšší nabídky 
minimálně za kupní cenu 390,-Kč/m2 + DPH a za podmínky úhrady veškerých nákladů 
s převodem spojených kupujícím – v tom právní služby a správní poplatek při vkladu práva do 
KN.  

 

Usn. č. R 154/02-19 
Rada města po projednání 
souhlasí  
se zveřejněním záměru prodeje pozemku p.č. 4234/2 ostatní plocha o výměře  362m2, ve 
vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, v katastrálním 
území Kojetín, zapsaném na listu vlastnictví č. 10001, vedeném u Katastrálního úřadu pro 
Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, zájemci o koupi, za cenu nejvyšší nabídky 
minimálně za kupní cenu 390,-Kč/m2 + DPH a za podmínky úhrady veškerých nákladů 
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s převodem spojených kupujícím – v tom právní služby a správní poplatek při vkladu práva do 
KN.  

 

Usn. č. R 155/02-19 

Rada města po projednání 

bere na vědomí  

žádost MZ – Hydraulika Artes, Čsl. Legií, Kojetín, Kojetín I-Město a  

nesouhlasí  

se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p.č. 513/16 ostatní plocha o výměře cca 110m2, 
ve vlastnictví Města Kojetína, Masarykovo náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, nacházející 
se v katastrálním území a obci Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 10001, vedeném u 
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov.  

 

Usn. č. R 156/02-19 

Rada města po projednání 

schvaluje  

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-
8016112/VB1 Kojetín, Polní, p.č. 2842/1, VNN, KNN mezi Městem Kojetínem, Masarykovo 
náměstí 20, Kojetín, Kojetín I-Město, jako strana „budoucí povinná“ a společností ČEZ 
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, Děčín IV-Podmokly, zastoupená společností 
SIGNALBAU, a.s. se sídlem Moštěnská 60/4a, Přerov III-Lověšice, jako strana „budoucí 
oprávněná“. Pozemek p.č. 5715/3 a p.č. 5706/1 oba ostatní plocha – ostatní komunikace, 
v katastrálním území Kojetín a obci Kojetín, zapsané na listu vlastnictví č. 10001, vedené u 
Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, budou dotčeny stavbou 
zařízení distribuční soustavy zemního kabelového vedení NN a přípojkové kabelové skříně.           

 

7. Kronika města za rok 2018-2019 

(tisk R/93) 

 

Usn. č. R 157/02-19 

Rada města po projednání 

pověřuje 

Ing. Jiřího Šírka zpracováním zápisu do kroniky města za rok 2018 a 2019. 

 

8. Jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení pracovního místa 
ředitele/ředitelky Základní školy Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okres Přerov 

(tisk R/94) 

 

Usn. č. R 158/02-19 

Rada města po projednání 

jmenuje 

konkurzní komisi pro konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní 
školy Kojetín, Svatopluka Čecha 586, okres Přerov v tomto složení: 

předseda konkurzní komise (člen určený zřizovatelem): Ing. Leoš Ptáček, starosta města 

členové konkurzní komise: 

člen určený zřizovatelem: Mgr. Josef Plesník, člen ZM Kojetína 

člen určený ředitelem KÚ Olomouckého kraje: PeadDr. Iveta Melichová, metodička pro ZŠ  

člen určený Českou školní inspekcí: Mgr. Pavel Pyšný, školní inspektor 
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odborník v oblasti základního školství: Mgr. Olga Odehnalová, ředitelka ZŠ 

pedagog. pracovník ZŠ.: Mgr. Miroslav Kovařík 

člen školské rady: Hana Hlaváčová, 

určuje 

tajemnicí konkurzní komise: Bc. Janu Nakládalovou, vedoucí odboru VVŠK. 

 

9.  Poskytnutí peněžitého daru 

(tisk R/95) 

 

Usn. č. R 159/02-19 

Rada města po projednání 

schvaluje  

poskytnutí peněžitého daru LT…, ve výši 5.000 Kč, na částečnou úhradu poplatků, spojených 
s docházkou jejího syna DD…, do Střední školy, základní školy a mateřské školy JISTOTA, 
o.p.s. v Prostějově, na rok 2019, 

schvaluje 

poskytnutí peněžitého daru Rodinnému centru Kroměříž, z.s. a Středisku výchovné péče, 
Kollárova 658/13, 767 01 Kroměříž, IČ: 04412672, ve výši 5.000 Kč, na částečné pokrytí 
nákladů, spojených s provozem Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,   

schvaluje  

poskytnutí peněžitého daru Unii Roska – reg. org., ROSKA PŘEROV, z.p.s., u Výstaviště 5, 
750 00 Přerov, IČ: 70009953, ve výši 5.000 Kč, na činnost organizace v roce 2019, 

schvaluje 

poskytnutí peněžitého daru Sdružení občanů se zdravotním postižením Přerovského regionu, 
z.s., ALFA HANDICAP, Pobočný spolek Kojetín, Husova 740, 752 01 Kojetín, IČ: 04668839, 
ve výši 8.000 Kč, na činnost spolku v roce 2019, 

schvaluje 

poskytnutí peněžitého daru zapsanému spolku Babybox pro odložené děti – STATIM, z.s., 
Pod Oborou 88, 104 00 Praha 10 – Hájek, IČ: 27006891, ve výši 5.000 Kč, na částečné pokrytí 
nákladů, spojených se zřízením nového babyboxu v Přerově. 

 

10. Vyřizování stížností a petic za rok 2018 

(tisk R/96) 

 

Usn. č. R 160/02-19 

Rada města po projednání 

bere na vědomí 

zprávu o vyřizování stížností a petic v roce 2018. 

 

Usn. č. R 161/02-19 

Rada města po projednání 

bere na vědomí 

petici obyvatel domu Družstevní č.p. 1304 a 1305, Kojetín, ze dne 25.02.2019, vyjadřující 
nesouhlas s vybudováním čtyř parkovacích míst na travnaté ploše pod balkony domu 
č.p.1304, 

ukládá  

starostovi města zaslat iniciátorovi petice k dané problematice stanovisko RM. 
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11.  Plány činnosti komisí rady města na rok 2019 

(tisk R/97) 

 

Usn. č. R 162/02-19 

Rada města po projednání 

schvaluje 

plán činnosti 
- Komise bezpečnosti a prevence kriminality RM, 
- Komise pro komunitní plánování RM, 
- Komise školství RM, 
- Komise životního prostředí a zemědělství RM, 

na rok 2019. 

 

12. Smlouva na vytvoření a provoz webových stránek koupaliště s ANTEE s.r.o. 

(tisk R/98) 

 

Usn. č. R 163/02-19 

Rada města po projednání 

schvaluje 

uzavření Smlouvy na zpracování webových stránek koupaliště a další služby související 
s provozem webu, mezi objednatelem Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí č.p. 
20, 75201 Kojetín, Kojetín I–Město, IČ: 00301370, zastoupeným Ing. Leošem Ptáčkem, 
starostou města a poskytovatelem ANTEE s.r.o., Praha 1 Havlíčkova 1680/13, IČ: 25936557, 
zastoupenou jednatelem Ing. Petrem Chmelíčkem, za cenu 25 000 Kč bez DPH za zpracování 
webu a 3 900 Kč bez DPH ročně za další služby s tím spojené. Nabídková cena bude 
navýšena o příslušnou sazbu DPH platnou v době vyžívání služeb. 

 

13.   Centrum sociálních služeb Kojetín – studijní cesta 

(tisk R/102) 

 

Usn. č. R 164/02-19 

Rada města po projednání 

souhlasí 

s vycestováním ředitelky CSS Kojetín na zahraniční studijní cestu do Finska ve dnech 04.06. 
– 08.06.2019, kterou organizuje Comett Plus Tábor,Socio s.r.o. – Richard Ruman, UZS ČR – 
Ing. Karel Vostrý, Ing. Jiří Horecký, Ph.D.MBA, prezident APSS ČR. 

 

14. Smlouva o dílo „Rekonstrukce bytových jednotek č. 14 a 22 v objektu DPS Dr. E. 
Beneše v Kojetíně“ 

(tisk R/99) 

 

Usn. č. R 165/02-19 

Rada města po projednání 

schvaluje 

uzavření Smlouvy o dílo k investiční akci „Rekonstrukce bytové jednotky č. 14. v objektu DPS 
E. Beneše v Kojetíně“ mezi objednatelem Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí č.p. 
20, 75201 Kojetín, Kojetín I-Město, IČ: 00301370, zastoupeným Ing. Leošem Ptáčkem – 
starostou města a zhotovitelem TECHNIS Kojetín spol. s r. o., se sídlem Padlých hrdinů č.p. 
638, 752 01 Kojetín, IČ: 64608727, zastoupeným Ing. Vlastimilem Psotkou, prokuristou 
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společnosti za nabídkovou cenu 191 318 Kč bez DPH. Nabídková cena bude navýšena 
o příslušnou sazbu DPH platnou v době uzavření smlouvy,  

schvaluje  

uzavření Smlouvy o dílo k investiční akci „Rekonstrukce bytové jednotky č. 22. v objektu DPS 
E. Beneše v Kojetíně“ mezi objednatelem Městem Kojetín, se sídlem Masarykovo náměstí č.p. 
20, 75201 Kojetín, Kojetín I-Město, IČ: 00301370, zastoupeným Ing. Leošem Ptáčkem – 
starostou města a zhotovitelem TECHNIS Kojetín spol. s r. o., se sídlem Padlých hrdinů č.p. 
638, 752 01 Kojetín, IČ: 64608727, zastoupeným Ing. Vlastimilem Psotkou, prokuristou 
společnosti za nabídkovou cenu 199 564 Kč bez DPH. Nabídková cena bude navýšena 
o příslušnou sazbu DPH platnou v době uzavření smlouvy.  

 

15. Provedení revize č. 4 projektové dokumentace akce „Rekonstrukce objektu KD 
Kojetín“ 

(tisk R/100) 

 

Usn. č. R 166/02-19 

Rada města po projednání 

schvaluje 
provedení revize č. 4 projektové dokumentace k investiční akci „Rekonstrukce objektu KD 
Kojetín“, jejímž předmětem je přepracování úseků elektroinstalace a konstrukční řešení nové 
konstrukce pódia. Zhotovitelem revize bude zpracovatel projektu „Rekonstrukce objektu KD 
Kojetín“ Ing. Pavel Krampla, IČ: 68604238, se sídlem Tř. Svobody 740, 763 02 Zlín, 
za nabídkovou cenu 3 000,- Kč bez DPH. 
 

16.  Uzavření dodatku č. 1 k příkazní smlouvě na výkon koordinátora bezpečnost a 
zdraví při práci a výkon technického dozoru investora k investiční akci 
„Rekonstrukce objektu KD v Kojetíně“ 

(tisk R/101) 

 

Usn. č. R 167/02-19 

Rada města po projednání 

schvaluje 
uzavření dodatku č.1 k příkazní smlouvě č. 67/2018 v rámci akce „Rekonstrukce objektu KD 
v Kojetíně“, jehož předmětem je prodloužení doby a navýšení ceny za činnost výkonu 
koordinátora bezpečnosti a zdraví při práci a výkon technického dozoru investora. Dodatek 
č. 1 je uzavírán mezi objednavatelem Městem Kojetínem, se sídlem Masarykovo náměstí 20, 
752 01 Kojetín, Kojetín I-Město, IČ: 003013070, zastoupeným Ing. Leošem Ptáčkem  
- starostou města a příkazníkem I B S Přerov, s.r.o., se sídlem Komenského 1405/36, 750 02 
Přerov, IČ: 25383337, zastoupenou Ing. Bohumírem Sedláčkem, jednatelem společnosti, 
za nabídkovou cenu 81 000 bez DPH.  Nabídková cena bude navýšena o příslušnou sazbu 
DPH platnou v době uzavření smlouvy. 

 

 
 
Ing. Leoš Ptáček v.r. Miloslav Oulehla v.r. 
starosta místostarosta 
 
 
 
 
Zápis provedla Michaela Daňková 
V Kojetíně 4. března 2019 


